„Lubię się uczyć”
RPMA.10.01.01-14-7367/16

Zapytanie ofertowe
Numer zapytania: 1/01/18/10.1.1/7367/16
Data ogłoszenia: 25.01.2018r.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia w ramach stosowania zasady konkurencyjności w projektach RPO MA
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pętla Sp. z o. o., ul. Biwakowa 4, 02-965 Warszawa.
Adres strony internetowej zamawiającego: nie dotyczy
Osoba do kontaktu: Izabela Mrozewska, tel. 882 910 439
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych
realizowanych w ramach projektu „Lubię się uczyć” RPMA.10.01.01-14-7367/16
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi / kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot: Opracowanie merytoryczne i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych z 4 obszarów
tematycznych realizowanych przez ekspertów zewnętrznych w ramach projektu RPMA.10.01.01-147367/16 „Lubię się uczyć”
2. Specyfikacja:
Zamawiający szacuje zapotrzebowanie na realizację każdego rodzaju zajęć na ok. 10 osób zdolnych do
realizacji zamówienia. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni potencjał merytoryczny i kadrowy który
zapewni realizację zamówienia na szacunkowym poziomie około 232 godzin lekcyjnych przypadających na
jednego wykładowcę. Ostateczna liczba godzin może się zmienić i będzie miała związek z harmonogramem
realizacji zajęć który zostanie ustalony z każdą szkołą objętą zamówieniem.

➢ Tematyka:
Zapytanie dotyczy opracowania merytorycznego lekcji i przeprowadzenia zajęć w ramach następujących
bloków tematycznych:
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a) rozwijanie kompetencji teleinformatycznych, a w tym między innymi zajęcia dotyczące efektywnego
przeszukiwania zasobów Internetu, filtrowania informacji i zasad bezpieczeństwa w sieci
b) trening umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i umiejętności rozwiązywania
konfliktów
c) techniki efektywnego uczenia się i szybkiego czytania
d) odkrywanie własnego potencjału, autoprezentacja i planowanie przyszłej kariery zawodowej
➢ podział na grupy i długość szkoleń:
zajęcia zewnętrzne - umiejętność radzenia sobie
ze stresem egzaminacyjnym i rozwiązywania
konfliktów
zajęcia zewnętrzne - techniki efektywnego uczenia
się i szybkiego czytania
zajęcia zewnętrzne - odkrywanie własnego
potencjału, autoprezentacja i planowanie przyszłej
kariery zawodowej
zajęcia zew. - efektywne przeszukiwanie Internetu,
filtrowanie informacji, bezpieczeństwo w sieci

101 grup x 5 godz.
101 grup x 5 godz.

505 godzin

505 godzin

21 grup x 5 godz.
80 grup x 10 godz.

905 godzin

101 grup x 4 godz.

404 godziny

2) Obowiązki trenera:
➢ Bieżące wypełnianie kart pracy trenera/dzienników zajęć
➢ Przeprowadzenie szkoleń zgodnie z tematyką zajęć i harmonogramami,
➢ Zebranie podpisów na listach obecności,
➢ Przeprowadzenie i ocenienie testów wiedzy na zakończenie szkoleń.
3) Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Planowany termin: od lutego 2018r. do maja 2019r.
Planowany tryb i pora szkoleń: grupy po ok. 10 osób; maks. czas ciągły 2,5 godziny
od poniedziałku do piątku; pojedyncze godziny w godz. od 15.50 lub możliwość zblokowania grup w soboty i
ewentualnie w niedziele (w zależności od woli rodziców uczniów) w godzinach 9.00 do 16.00. Wykonawca
musi zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy umożliwiający realizację zajęć w kilku grupach jednocześnie
i/lub w kilku grupach realizowanych jednocześnie w różnych miejscowościach o różnych porach
dnia/tygodnia.
Miejsce: Pruszków, Milanówek, Sochocin
Harmonogram szkoleń dla poszczególnych lokalizacji do ustalenia według ram czasowych określonych w
niniejszym zapytaniu.
4) Grupa docelowa
Uczniowie klas 3-6 z 9 szkół podstawowych w gminach Pruszków, Milanówek, Sochocin.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
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II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Część 1. zajęcia zewnętrzne - umiejętność radzenia sobie ze
stresem egzaminacyjnym i rozwiązywania
konfliktów
Część 2. zajęcia zewnętrzne - techniki efektywnego uczenia
się i szybkiego czytania
Część 3. zajęcia zewnętrzne - odkrywanie własnego
potencjału, autoprezentacja i planowanie przyszłej
kariery zawodowej
Część 4. zajęcia zew. - efektywne przeszukiwanie Internetu,
filtrowanie informacji, bezpieczeństwo w sieci

505 godzin
101 grup x 5 godz.
101 grup x 5 godz.
21 grup x 5 godz.
80 grup x 10 godz.
101 grup x 4 godz.

505 godzin
905 godzin

404 godziny

Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 31.05.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym
postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

a)Wykonawca winien wskazać (dotyczy każdej części zamówienia) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub
realizuje (dotyczy usług będących w trakcie wykonywania) usługę edukacyjną dla uczniów szkół
podstawowych i/lub gimnazjalnych w ilości nie mniejszej niż 300 godzin o wartości usługi nie mniejszej niż
21 000,00 PLN.
Przez usługę Zamawiający rozumie jedną umowę.
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W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia, usługi wykazane na potwierdzenie warunku
udziału w postępowaniu nie mogą się powtarzać. ( tzn. w przypadku składania oferty na 4 części zamówienia
– Wykonawca winien przedstawić 4 usługi=4 umowy, każda z usług winna spełniać wskazany wyżej warunek
dot. liczby godzin oraz minimalnej wartości).
Wykaz doświadczenia należy przedstawić w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Do załącznika należy
dołączyć referencje/poświadczenia i/lub protokoły odbioru.
Brak dołączenia załącznika nr 2 i/lub brak załączenia dokumentów potwierdzających należyte
wykonanie/wykonywanie wykazanych w załączniku nr 2 usług – spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia – wykazanie tych samych usług w danych
częściach – spowoduje odrzucenie oferty (dotyczy części w których usługi będą się powtarzały/będą tożsame).

b)Wykładowcy muszą posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w tematyce przeprowadzanych
szkoleń oraz doświadczenie w pracy z grupą wiekową przedstawioną w niniejszym zapytaniu (III-VI klasa szkoły
podstawowej).
Wykonawca winien wykazać osoby zdolne do realizacji zamówienia. Do każdej części zamówienia Wykonawca
winien wykazać minimum 10 osób. Każda z osób musi posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w tematyce
przeprowadzonych szkoleń oraz doświadczenie w pracy z grupą wiekową przedstawioną w zapytaniu
ofertowym (III-VI klasa szkoły podstawowej). Brak wskazania minimum 10 osób zdolnych do realizacji
zamówienia w każdej części zamówienia oraz brak przedstawienia informacji jednoznacznie potwierdzających
doświadczenie osób zdolnych do realizacji zamówienia – spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia – osoby wskazane w załączniku nr 2 nie mogą
się powtarzać (np. Wykonawca składający ofertę na 2 części musi wykazać dysponowanie potencjałem
kadrowym w ilości minimum 20 osób).
Ww. wymóg ma za zadanie zbadać potencjał Wykonawcy dotyczący kompleksowego zapewnienia realizacji
usługi. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego część zajęć może odbywać się w różnych miejscach o różnych
porach. Zamawiający nie jest w stanie oszacować na obecnym etapie jaki potencjał kadrowy będzie musiał
zapewnić Wykonawca do realizacji przedmiotowej usługi (szacuje się jednak że nie powinien on być większy
niż 10 osób na 1 cześć zamówienia).
W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część zamówienia i przedstawienie przez Wykonawcę w załączniku
nr 3 osób „powtarzających się” Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy we wszystkich częściach zamówienia,
w których odnotuje powtórzenia (tożsame osoby).

Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy – na podstawie wzoru określonego w załączniku nr 3 do
zapytania ofertowego.
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W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę osób wykazanych jako zdolnych do realizacji
zamówienia – przy założeniu, że „nowa” osoba musi spełniać wymogi dot. doświadczenia wskazane w
warunku udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.

c) Program realizacji zajęć zewnętrznych – na potwierdzenie wiedzy i kompetencji Wykonawcy w danym
obszarze merytorycznym (Zamawiający nie udostępnia wzoru).

Program powinien obejmować:
a) program zajęć zewnętrznych dla danej grupy wraz z godzinowym podziałem tematyki zajęć;
b) formę/sposób prowadzenia zajęć zewnętrznych;
c) formę weryfikacji nabytych przez uczniów kompetencji;
d) sposób ewaluacji prowadzonych zajęć;
e) literaturę z której Wykonawca/wykładowca skorzysta podczas prowadzonych zajęć;

Program na minimum 3 strony A4.
Brak dołączenia programu do oferty lub dołączenie programu niezawierającego składników wskazanych wyżej
(pkt. a-e) – spowoduje jej odrzucenie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
III.3.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.3.5) Wykluczenie udziału w postępowaniu
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Pętla Sp.
z o.o.) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta. (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe w rozumieniu zasady konkurencyjności w projektach
RPO MA.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Nr 1 – Cena oferty – waga 50 % - 50pkt.
Kryterium Nr 2 –40% Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług edukacyjnych dla uczniów szkół
podstawowych i/lub gimnazjalnych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy także w tym okresie). W przedmiotowym kryterium ocenie
będzie podlegać ilość placówek edukacyjnych (szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych) w których
Wykonawca realizował usługi edukacyjne w okresie ww.
Najwyższą ilość punktów zdobędzie Wykonawca który przedstawi najwyższą ilość placówek edukacyjnych
(szkół podstawowych i/lub gimnazjalnych) w których realizował/realizuje usługi (zespół szkół składających się
ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej będzie liczony jako 2 placówki). Na potwierdzenie doświadczenia w
zakresie ww. Wykonawca winien przedstawić załącznik nr 5. Zamawiający będzie punktował tylko usługi na
potwierdzenie których Wykonawca do załącznika nr 5 dołączy referencje/poświadczenia i/lub protokoły
odbioru potwierdzające należyte wykonanie przedmiotowych usług. W załączniku nr 5 Zamawiający nie
będzie przyznawał punktów za usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu.

Oferta badana
__________________________________________________

X 40% = liczba punktów

Oferta z najwyższą ilością wykazanych placówek edukacyjnych

Kryterium nr 3. Certyfikaty jakości
10 pkt. (10%) – W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę posiadania minimum 2 certyfikatów
potwierdzających

jakość

realizowanych

usług

(np.

ISO,

kuratorium

oświaty

itd.)

–

dotyczy

certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających jakość powszechnie uznawanych.
0 pkt. – W przypadku nie przedstawienia certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających jakość realizowanych
usług (np. ISO, kuratorium oświaty itd.) lub przedstawienia ww. dokumentów w ilości mniejszej niż 2.
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IV.2.2) system oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych
w kryteriach oceny ofert. Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 50 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 100% (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).
Punkty w kryterium pozacenowym będą przyznawane zgodnie z ww. opisem (łącznie maksymalna ilość
punktów 50)
Łączna maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta = 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia na poszczególne części zamówienia temu wykonawcy który złoży
najkorzystniejszą ofertę w ramach poszczególnych części. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta
wybrana zostanie w danej części jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może
podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Dokumentację procedury zamówienia można uzyskać pod adresem: Pętla Sp. z o. o., ul. Biwakowa 4,
02-965 Warszawa oraz w biurze projektu ul. Jasna 2; 05-800 Pruszków
IV.4.2) Termin składania ofert: 2.02.2018r. do godziny 12:00. Oferty należy przesłać pocztą na adres
tymczasowej siedziby firmy: ul. Dubois 10 lok. 62; 00-188 Warszawa lub dostarczyć je osobiście.
W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
IV.4.3) Forma składania ofert: Przyjmowane będą wyłącznie oferty składane na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, opatrzone podpisem zamawiającego, umieszczone w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta dotycząca 1/01/18/10.1.1/7367/16 - Lubię się uczyć! Nie
otwierać przed 2.02.2018 r.”
IV.4.4) Termin i miejsce otwarcia ofert: 2.02.2018r. godzina 12:30; ul. Dubois 10 lok 62, 00-188 Warszawa
IV.4.4) Termin rozstrzygnięcia zapytania: niezwłocznie po zakończeniu terminu składania ofert – zależnie od
ilości złożonych ofert i czasu oceny każdej z ofert.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z EFS, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia: tak.
V. Kary umowne.
W umowie zawartej z Wykonawcą Zamawiający zastosuje zapisy wskazujące na następujące kary umowne:
a) związane z realizowaniem zamówienia niezgodnie z harmonogramem – w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia Wykonawcy;
b) za powtarzające się cyklicznie zdarzenia polegające na nieprawidłowościach w prowadzonej
dokumentacji (tj. błędy w prowadzonych dziennikach zajęć, listach obecności, brak oznaczenia
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dokumentów w sposób informujący o współfinansowaniu ze środków RPO WM 2014-2020) - z
zastrzeżeniem, że o każdym zdarzeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie – a przed
nałożeniem kary Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż sukcesywnie i cyklicznie popełnia błędy w
prowadzonej dokumentacji i następny błąd będzie wiązał się z karą umowną – w wysokości 5 %
łącznego wynagrodzenia brutto.
c) Zamawiający poza wskazanymi w pkt. a) – b) karami umownymi zachowuje prawo do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
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4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
5. Załącznik nr 5 – Wykaz doświadczenia Wykonawcy – kryterium pozacenowe
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